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مسئوالنمیگویند
سخنگوی وزارت بهداشت:

متاسفم که برخی پزشکان اعمال جراحی
زیبایی نامتعارف انجام میدهند
سخنگوی وزارت بهداشت با اشاره به برخی اعمال جراحی
زیبایینامتعارفازجملهچشمگربهایوگوشاالغیگفت:
تعداد اعمال جراحی زیبایی نامتعارف در کشور ما نسبت به
بیشتر کشورهای دنیا بیشتر است .به گزارش فارس ،ایرج
حریرچی اظهار کرد :متاسفم که برخی از همکاران ما
برخی اعمال جراحی زیبایی نامتعارف را انجام میدهند
که مالک قانونی ،علمی و اخالقی برای آن ها وجود ندارد.
وی با بیان این که در مناطق محروم و کمتر توسعه یافته
خیر برای برخی اعمال
کشور مجبور هستیم از پزشکان ّ
جراحی استفاده کنیم ،افزود :انتظار داریم که همکاران
ما به جای انجام اعمال غیر ضروری به خدمت رسانی به
مردم کشور در مناطق محروم بپردازند .معاون کل وزارت
بهداشت با اشــاره به مالحظات قانونی برخی اعمال
جراحی زیبایی نامتعارف خاطرنشان کرد :مجازات های
تشدید شده و مضاعف برای بروز عوارض اعمال جراحی
زیبایی وجود دارد و از برخی انجمن های علمی پزشکی نیز
درخواست کرده ایم با مواردی که مطابق با اخالق و موازین
علمی و قانونی نیست ،حتما برخورد شود.

سخنگوی هیئت رئیسه مجلس:

تعیین  15آذر برای زمان کنارهگیری
مدیران بازنشسته برداشت اشتباه از قانون
است
سخنگوی هیئت رئیسه مجلس ،گفت :این برداشت از
قانون که  15آذر زمان کنارهگیری مدیران بازنشسته از
سمتهایشان است ،برداشت اشتباهی است و طبق قانون
مدیران بازنشسته دو ماه پس از تصویب آن یعنی  26آبان
باید میز کار خود را ترک کنند.
بهروز نعمتی نماینده مردم تهران در مجلس با اشاره به
مصاحبه رئیس سازمان بازرسی کشور در رابطه با تعیین
 15آذر با عنوان تاریخ کنارهگیری مدیران بازنشسته از
سمتهای خود به فارس گفت :به نظر من این برداشت از
قانون منع به کارگیری بازنشستگان اشتباه است و زمان
کنارهگیری مدیران بازنشسته از سمتهای خود  26آبان
است.
وی افـــزود :در قــانــون منع بــه کارگیری بازنشستگان
آمــده است دو ماه بعد از تصویب این قانون این مصوبه
الز ماالجــراســت و باید مــدیــران بازنشسته میز خــود را
ترک کنند و تاریخ پس از دو ماه از زمان تصویب قانون منع
به کارگیری بازنشستگان  26آبان است .سخنگوی هیئت
رئیسه مجلس اظهار کرد :احتماال رئیس سازمان بازرسی
نظرش از زمان درج قانون در روزنامه رسمی است که 15
آذر را زمان کنارهگیری مدیران بازنشسته بیان کرده است
اما آن چه که در قانون آمده این است که دو ماه پس از تصویب
قانون و تصویب هم زمانی است که شورای نگهبان آن را
تایید کند .نعمتی خاطرنشان کرد :من به مدیران سازمان
بازرسی هم این موضوع را گفتهام که زمان اجرای قانون
منع به کارگیری بازنشستگان  26آبان است نه  15آذر ماه.

وزیر بهداشت :کمترین توجه را به سالمت
جسم و روح مردم داشتهایم
وزیر بهداشت با اشــاره به این که بیمار یهای غیرواگیر
عامل مرگ  ۷۰درصد ایرانیها ست ،گفت :بدون تعارف
باید گفت االن نیز این مسئله در اولویت نیست .البته شعار
زیاد است و عمال به سالمت روح ،روان و جسم مردم کمترین
توجه را داریم.
به گزارش فارس ،سید حسن هاشمی وزیر بهداشت در
مراسم  ۲۰سال پژوهش و مشارکت مردمی در ارتقای
سالمت «مطالعه قند و لیپید ایران» ضمن عرض تسلیت
درگذشت نوربخش رئیس سازمان تأمین اجتماعی ،اظهار
کرد :امیدوارم عزیزانی که از پیش ما رفتهاند روحشان قرین
رحمت الهی قرار گیرد.
وی با اشاره به این که سهم وزارت بهداشت در سالمت مردم
کمتر از  ۲۰درصد است و دستگا ههای دیگر نیز در این
زمینه نقش گستردهای دارند ،افزود :تالش شده تا اقدامات
زیادی در جهت مقابله با بیماریهای غیرواگیر انجام شود تا
بتوانیم عامل مرگ ایرانیان را که ۷۰درصد آن بیماریهای
غیرواگیر است ،پیشگیری کنیم .وی ادامه داد :سازمان
بهداشت جهانی ( )WHOایران را جزو  ۱۰کشوری اعالم
کرده که در برنامههای پیشگیری از بیماریهای غیرواگیر
پیشرو هستند ولی به اعتقاد من تا بازمهندسی نکنیم،
ساختار آموزشی پاسخ گوی بیشتر نیازهای مردم نخواهد
بــود و پژوهشها باید از جنس پاسخ گویی باشد .وزیر
بهداشت بیان کرد :بر اساس مطالعه قند و لیپید ایران ،این
پژوهش کاهش  ۳۰درصدی در بروز دیابت در شرق تهران
اعالم کرده است  ،برای این که به نتایج بسیار مطلوب در
سراسر ایران برسیم نیاز به تالش و بازنگری آموزشها در
دانشگاهها و آموزش و پرورش و ...داریم که معتقدم این
مسئله شدنی است و برای این که پیامهای خوبی داشته
باشیم نیاز به زحمت ،صبر و حوصله داریم.

آموزش جامعه میتواند بروز دیابت را ۳۰
درصد کاهش دهد
رئیس پژوهشکده غدد درو نریــز و متابولیسم دانشگاه
علوم پزشکی شهید بهشتی با اشاره به این که مطالعه قند
و لیپید تهران پیشرو در پیشگیری از بیماریهای غیرواگیر
بوده است ،گفت :آموزش جامعه میتواند بروز دیابت را
 ۳۰درصد کاهش دهد .به گزارش فارس ،فریدون عزیزی
در مراسم  ۲۰سال پژوهش و مشارکت مردمی در ارتقای
سالمت (مطالعه قند و لیپید ایــران) اظهار کــرد :نتایج
بــررســی عــوامــل خطرساز بــیــمــار یهــای غیرواگیر در
شهروندان ساکن شرق کالن شهر تهران   نشان داده است
که با آموزش جامعه و به دنبال آن استمداد از همان افراد
آموزش دیده در جهت راهنمایی دیگر افراد جامعه میتوان
بروز دیابت را تا  ۳۰درصد کاهش داد و از بروز موارد پیش
دیابتی بهطور قابل توجهی جلوگیری کرد .همچنین در
اثر این مداخله سندروم متابولیکی و بیماریهای ناشی
از تغییرات غیرطبیعی چربیهای خون و افزایش چاقی
شکمی کاهش یافته است.

بیمه تکمیلی؛ شرکت های بیمه راضی ،مردم ناراضی
دانــش پــور -م ــردم هــر مــاه ب ــرای استفاده
از خدمات بیمه تکمیلی وجهی را پرداخت
می کنند وامــیــدوارنــد که در صــورت نیاز به
همان میزان هم ،به موقع از خدماتی که وعده
داده شده ،بهره مند شوند اما عملکرد بیمه
های تکمیلی باعث نارضایتی مردم است و در
صورتی که مراکز درمانی و بیمارستان ها با
شرکت های بیمه ای ،قرارداد نداشته باشند،
زمانزیادیطولمیکشدکهوجهپرداختیبه
مردمبازگرداندهشود.اینرونددرحالیاست
که به گفته امیرحسین قاضی زاده هاشمی
عضوهیئترئیسهوعضوکمیسیونبهداشتو
درمانمجلسسازوکارهایبیمههایتکمیلی
خالفقانوناستچراکهمنفعتشرکتهای
بیمهگذاردرایناستکهازافرادپولبیشتری
بگیرند و در مقابل دیون خود را کمتر و دیرتر
پرداختکنندکهاینمسئلهباحقالناسجور
درنمیآید.درعینحالمحمدحسینقربانی
یکی دیگر از اعضای کمیسیون بهداشت و
درمــان مجلس هم معتقد اســت بیمه های
تکمیلی حداکثر 45روز فرصت دارند تا وجوه
مردم را که در قبال دریافت خدمات درمانی
پرداخت شده اســت ،به حساب آن ها واریز
کنند.
▪مردمناراضیاز بیمههایتکمیلی

یکی از مخاطبان خراسان در این خصوص
گفت :هر ماه مبلغی به عنوان بیمه تکمیلی
به طور منظم از حقوق ماهیانه ام کسر می
شود اما وقتی مدارک کامل مراجعه به مرکز
درمانیرابهشرکتطرفقراردادبیمهتکمیلی
ارسال کردم ،با گذشت سه ماه از آن روز هنوز
پولی به حسابم واریز نشده است .یکی دیگر از



خوانندگان روزنامه نیز در این خصوص گفت :می شود مکمل خدمات بیمه پایه هستند در
بعد از انجام آندوسکوپی و پرداخت هزینه آن ،حالی که در قانون قید شده است که بیمه
تکمیلی نباید در بسته ای که بیمه پایه خدمت
مدارک الزم را برای دریافت وجه ارسال کردم
اما دو بار مــدارک را با دالیــل غیر موجه پس ارائه می دهد ،خدمات دیگری داشته باشد و
فرستادند تا آن ها را کامل کنم ،بعد از آن هم با بیمه فقط می تواند خارج از این بسته فعالیت
پیگیری های مداوم من دو ماه طول کشید تا کند عالوه بر این پرداختی برای بیمه تکمیلی
هزینهدرمانبهحسابمواریزشود.ضمناینکه نباید از منابع عمومی باشد و باید توسط خود
برایدریافتوجهازبیمهتکمیلیبارفتاریکه فرد پرداخت شود .وی ادامه داد :این قانون
بیمه ها با مشتریان می کنند احساس حقارت درحالی وجود دارد که می بینیم بیمه های
تکمیلی به طور کامل مکمل خدمات بیمه
بهفرددستمیدهد.
پایه هستند و این یعنی قراردادهای کنونی
غیرقانونی است .به عنوان مثال وقتی یک
▪ دریافتپولبیشتر،پرداختدیروکم
گالیه مردم از شرکت های بیمه تکمیلی و بی جراحی صــورت می گیرد بخشی را بیمه
مسئولیتی آن ها نسبت به تعهداتی که نسبت پایه و بخشی توسط بیمه تکمیلی پرداخت
به بیمه گــزاران دارنــد شاید به دلیل همان می شود .بنابراین وقتی کاری از پایه خراب
مطلبی باشد که عضو هیئت رئیس مجلس است تا آخر هم خراب پیش می رود .قاضی
زاده هاشمی با
اعـــــــام مــی
قاضیزاده:چونمردمبا
بیان ایــن که در
کند .به گفته
شرکتخصوصیقرارداد
اوایـــــل انــقــاب
امیر حسین
بستهاند،میتوانندتعهداتقید فــقــهــا در ایــن
قــاضــی زاده
شدهدرقراردادرامطالبهکنند خصوص بسیار
هــــاشــــمــــی
به
شوند
مواجه
مشکل
با
اگر
و
بــحــث کــردنــد و
قــرارداد بیمه
مقامقضاییمراجعهکنند
مــعــتــقــد بــودنــد
های تکمیلی
که سازوکار این
بـــــا شــرکــت
های خصوصی است و منفعت آن ها در این موضوع غیراسالمی است خاطرنشان کرد:
است که از افراد پول بیشتری بگیرند و کمتر البته در بعضی از کشورهای دنیا این مسئله
و دیرتر پرداخت کنند بنابراین سازوکار آن ها حل شده و کال مسئله بیمه وجود نــدارد .در
از آن جهت که با حق الناس جور در نمی آید این کشورها مردم به عنوان شهروند مالیات
غیراسالمیاست.ویدرگفتوگوباخراسان می دهند و دولت و وزارت خزانه داری تمام
البته پرداخت خدمات درمانی توسط بیمه خدمات را به مردم ارائه می دهد .وی در عین
های تکمیلی به شکل کنونی را که مکمل حال خاطرنشان کرد :به هر صورت بیمه های
خدمات بیمه پایه هستند غیرقانونی دانست تکمیلی موظف هستند طبق آن چه که در
و افزود :هم اینک تمام قراردادهایی که بسته قــرارداد آمــده ،نسبت به تعهدات خود عمل

...

ارتفاع سطح آب سد دز  5متر افزایش یافت

رواج استفادهازفیلترشکندربینکودکان
ونوجوانان

کنند و سازمان های مربوط از جمله وزارت مرتبط است و بیمه ها موظف هستند درقالب
بهداشت و سازمان تعزیرات نیز وظیفه نظارت قرارداد دیون خود را بپردازند  .محمد حسین
بر عملکرد آن ها را برعهده دارند .عضو هیئت قربانی در گفت وگو با خراسان ادامــه داد:
رئیسه مجلس تصریح کرد :از آن جا که مردم بعد از تنظیم قــرارداد مدت زمان پرداخت
دیون به مردم در
بــــا شــرکــت
قربانی :مراجع نظارتیکه این بخش خصوصی
خــصــوصــی
قراردادهارامنعقدکردهاند
یا دولتی حداکثر
قــــــــــرارداد
وظیفهدارندپیگیرحقمردم
 45روز اس ــت و
بــســتــه ان ــد،
باشندوتاخیروبیمسئولیتی تــعــارفــی در ایــن
مــی توانند
از
ناشی
ها
شرکت
این
از
برخی
ق ــض ــی ــه وجــــود
تـــعـــهـــدات
ضعفقانونینیست
نــــــــــــدارد .وی
قید شده در
خاطرنشان کرد:
قـــــرارداد را
مطالبه کنند ودر صورتی که با مشکل مواجه وقتی بیمه شده ماهیانه حق بیمه تکمیلی
خود را پرداخت می کند ،انتظار دارد خدمات
شوند به مقام قضایی مراجعه کنند.
درمانیراهمبهموقعبگیرددرغیراینصورت
حــق و حــقــوق بیمه شــده ضــایــع مــی شــود.
▪بیمسئولیتیبیمهها
در عین حال عضو هیئت رئیسه کمیسیون بنابراین مراجع نظارتی که همان دستگاه
بهداشت و درمــان هم درب ــاره ایــن موضوع هایی هستند که ایــن قــراردادهــا را منعقد
اظهار کــرد :تعهدات بیمه تکمیلی معموال کرده اند وظیفه دارند پیگیر حق مردم باشند
بستهبهظرفیتدستگاههایمربوطوقرارداد وتاخیروبیمسئولیتیبرخیازاینشرکتها
دو طرفه ای که با بیمه ها منعقد می شود ناشی از ضعف قانونی نیست.

...

اینستاگرام

اینستاگرام آمارتان را می گیرد

فرماندار شهرستان اندیمشک گفت :ارتفاع آب سد دز با بارش نزوالت آسمانی در روزهای اخیر ،پنج متر افزایش
یافته است .پیمان جهانگیری دیروز جمعه به ایرنا گفت :ارتفاع آب در این سد با توجه به حجم بارندگی های اخیر
از  317متر به  322متر رسید .وی اظهار کرد :بارندگی در شهر حسینیه  108میلی متر ،شهر اندیمشک 90
میلی متر  ،شهر بیدروبه  103میلی متر ،پل تنگ  115میلی متر و مازو  101میلی متر بوده است .وی گفت :برای
نخستین بار در چند سال اخیر الی روبی کانال علی کمال بسیار خوب انجام و بارندگی  36ساعت اخیر به خوبی
در این کانال هدایت شد.

...

علمیفناوری
وزیرارتباطاتهشدارداد:



باران

اینستاگرامویژگیجدیدیرادردسترسکاربرانشقراردادهکهبهواسط هآنافرادمیتوانندمیزانزمانصرفشده
خود را در این اپلیکیشن مشاهده کنند .به گزارش زومیت ،این ویژگی تحت عنوان « »Your Activityایجاد شده
است وکاربران میتوانند محدودیت زمانی برای استفاده از این اپلیکیشن در نظر بگیرند؛ همچنین امکان توقف
ارسال اعالنیههای اینستاگرام در باز ه زمانی خاصی نیز وجود دارد .اگر خواهان استفاده از ویژگی یادشده هستید،
میتوانید آن را در منوی همبرگری واقع در صفحه پروفایل پیدا کنید.چنین قابلیتی باعث میشود تا کاربران بر
سالمت روان خود کنترل بیشتری داشته باشند .

قطع  ۴۰هزار سیم کارت ارسال کننده پیامک تبلیغاتی
معاون وزیر ارتباطات از قطع  ۴۰هزار سیم کارت ارسال کننده پیامک تبلیغاتی
و پرداخت  ۳۳میلیارد تومان خسارت به مشترکان سرویس های ارزش افزوده
خبر داد.
به گزارش ایسنا ،حسین فالح جوشقانی با اشاره به حجم شکایت مردم از دریافت
پیامک های تبلیغاتی از سرشماره های شخصی گفت :آخرین تحلیل ها نشان می
دهد که بیش از  ۴۰هزار سیم کارت شخصی ارسال کننده پیامک تبلیغاتی ،قطع
سرویس شده است.
وی بااشاره به استفاده از فرایندهای هوش مصنوعی و تحلیل رفتار مشترکان
برای شناسایی سیم کارت های ارسال کننده پیامک انبوه تبلیغاتی گفت :در
این زمینه طبق دستورالعملی که به اپراتورها داده ایم ،سیم کارت های شخصی
ارسال کننده پیامک های تبلیغاتی شناسایی و با آن ها برخورد می شود.
رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با بیان این که این مشترکان
از سیم کارت شان تنها برای ارسال پیامک انبوه استفاده می کنند و سرویس
دیگری را فعال نمی کنند ،افزود :برمبنای حجم زیادی از پیامک که فعال می
شود این تخلف قابل شناسایی است و اپراتورها این شماره ها را گزارش می
کنند.
وی با اشاره به این که در سامانه ستاره هشتصد (* )۸۰۰حدود  ۳۰میلیون نفر
خواستار قطع دریافت پیامک تبلیغاتی شده اند ،گفت :این تعداد مشترک در
لیست سیاه قرار داده شده اند تا برای شان پیامک تبلیغاتی ارسال نشود.

5

فراخبر

  وقتی وزارت ارتباطات در برخورد با پیامک های تبلیغاتی دور می خورد !
زهرا حاجیان  -دوماه قبل وقتی رئیس سازمان تنظیم مقررات وارتباطات
رادیویی اعالم کرد که پیامک های تبلیغاتی هیچ گاه به صفر نمی رسد ؛
با این حرف نه تنها آب پاکی را روی دست مشترکان کالفه و ناراضی از
مزاحمت های چندین وچند ساله این مهمانان ناخوانده ریخت ؛ بلکه به
نوعی بر ناکارآمدی روش هایی که تاکنون از سوی رگوالتوری برای مهار
پیامک های تبلیغاتی ؛ در نظر گرفته شده بود صحه گذاشت  .دوماه
قبل اعالم شد که  30هزارسیم کارت ارسال کننده پیامک تبلیغاتی
قطع شده است  .این آمار طی دوروز گذشته با افزایش  10هزار موردی
به  40هزارسیم کارت رسیده است  .اما آیا واقعا قطع این سیم کارت ها
یعنی پایان مزاحمت های پیامکی ؟ مسلما این طور نیست .چرا که با
وجود این برخورد ها  ،پیامک های تبلیغاتی همچنان می آیند وروزانه
مشترکانزیادیراباانبوهی ازپیامکهایتبلیغاتی؛درزمینههایتبلیغ
مواد آرایشی وبهداشتی  ،خودرو ،پوشاک ؛ ثبت شرکت و ...بمباران می
کنند و این یعنی راهکار قطع سیم کارت ها کارآمد نبوده است  .چرا که
با وجود قیمت ناچیز سیم کارت  ،ارسال کنندگان پیامک های تبلیغاتی

کافی است از هر سیم کارت تنها یک بار پیامک انبوه ارسال کنند و این
یعنی دور زدن رگوالتوری .
▪بدون اجازه مشترک هرگز

بررسی ها حاکی از این است ،در کشور هایی مانندانگلستان وفرانسه با
برخورد های قاطع و قوانین کارآمد توانسته اند ساز وکار مناسبی برای
این موضوع بیابند  .اکنون در این کشور ها هیچ کسب وکاری حق ندارد
بدون اجــازه مشترک اقــدام به ارســال پیامک تبلیغاتی کند همچنین
اقداماتی نظیر پیگیری های حقوقی  ،شناسایی افراد ارسال کننده
پیامک از سیم کارت های شخصی یا سرشماره های مختلف و اعمال
جریمه های سنگین باعث شده است تا ضمن جلب رضایت مشترکان ؛
نهاد های ناظر نیز بتوانند کنترل بیشتری بر این وضعیت داشته باشند.
بنابراین برخالف آنچه رئیس سازمان تنظیم مقررات اعالم کرده  ،مسئله
پیامک های تبلیغاتی الینحل نیست  ،بلکه نیازمند تدبیر بیشتر و در نظر
گرفتن روش های کارآمدتر است .

وزیر ارتباطات با بیان این که قبح استفاده از فیلتر شکن در
خانوادهها از میان رفته است درباره رواج و فراگیری استفاده
از فیلترشکن در قشر کودک و نوجوان کشور هشدار داد و این
وضعیت را بسیار خطرناک توصیف کرد .به گزارش باشگاه
خبرنگاران ؛ محمدجواد آذری جهرمی ،در جلسه با فعاالن
تولیدمحتوایکودکونوجوانبابیاناینکهدروضعیتکنونی
مرجعدرستیبرایانتشارمحتوایخوبنداریمکهکودکرا
تحتتاثیرخودقراردهد،افزود:البتهکسانیآمدهاندوحرف
های شان نفوذ پیدا کرده است که محلی از اعراب ندارند و در
بهترین حالت فقط به محتوای آن ها میشود خندید .وی با
اشاره به دو قطبی و سیاسی شدن تولید محتوا در کشور ،به
فرمایشی از حضرت علی علیه السالم اشاره کردکه فرمودند
آدمهایفرومایهبرگرانمایهمقدمداشتهمیشوند.ویادامه
داد:وقتیدرفضایدوقطبیباهرگونهمقابلهواقدامصیانتی
مخالفتشود،حرفهایایندستازافرادنفوذپیدامیکند
و در چنین حالتی جامعه رو به انحطاط می رود و در مقابل
آن عده ای از مسئوالن کشور برای فائق آمدن به این موضوع
همواره به دنبال بستن و قطع کردن دسترسی ها هستند.
جهرمی رواج فیلترشکن را در قشر ک ــودک و نوجوان
بسیار خــطــرنــاک توصیف کــرد و ادامـــه داد :فراگیری
استفاده از فیلترشکن پایه هــای اخالقی و حاکمیتی ما
را نابود و ویــران می کند و اکنون فیلترشکن دریچه بسیار
بدی به روی بچه هاست و قبح استفاده از فیلتر شکن در
خانوادهها از میان رفته و آن ها فکر می کنند که استفاده
از فیلتر شکن ضــرورت دارد که اتفاق بسیار بــدی است.
وی سهم تولید محتوای ایرانی مــورد نیاز بچه ها از طریق
تهیه کننده ایرانی در فضای مجازی را بسیار ناچیز بیان کرد
وافزود :تولید محتوا برای کودک و نوجوان در فضای مجازی
کاربزرگیاستواثرفرهنگیآن 10تا 15سالبعدمشخص
میشودواثراقتصادیآننیزدردرازمدتبایدادامهپیداکند.
وزیر ارتباطات با اشاره به افرادی که مدام به فکر بستن و قطع
کردندسترسیهاهستند،اظهارکرد:اینافرادبهدلیلاین
کهاینابزارهاراعاملرشدنمیدانندوحجمتهدیداتدرذهن
شانباالست،مستاصلهستندودایممیگویندکهگوشیها
رابشکنیدواینترنترابهروستاهانبرید.

برایاطالعازتعدادسیمکارتهایتاناستعالم
بگیرید
ارزان بــودن سیمکارتها باعث شده تا افــراد درنگهداری
سیمکارتهادقتالزمرانداشتهودرپیآنچندینسیمکارت
داشته باشند ،درحالی که نمیدانند که این سیمکارتها
کجا و در دسترس چه کسی است .دقت نکردن در نگهداری
سیمکارتممکناستباعثشوداینسیمکارتدردسترس
افراد سودجو قرار گیردوآنها با فعال کردن سیمکارت ،در
شبکههایاجتماعیعضوشدهوبهفعالیتهایمجرمانهاقدام
کنند.دراینزمینهسازمانتنظیممقرراتوارتباطاترادیویی
اعالمکردهکهدرطرحاحرازهویتوساماندهیسیمکارتها
برای جلوگیری از سوءاستفاده احتمالی و برای این که دیگر
در ایران سیمکارت بدون هویتی وجود نداشته باشد ،سامانه
استعالم تعداد خطوط مشترکین را راه اندازی کرده است.
بدین ترتیب کاربران با مراجعه به پورتال سازمان تنظیم
مقررات و ارتباطات رادیویی در بخش خدمات الکترونیکی یا
درنشانیاینترنتی mobilecount.cra.irمیتوانندازتعداد
خطوطیکهباکدملیآنانثبتشده،آگاهشوندوبهغیرفعال
کردنخطوطیکهازآنهااستفادهنمیکنند،اقدامکنند.یابا
ارسالکدملیمالکخطبهیکیازشمارههای۳۰۰۰۱۵۰
و ۳۰۰۰۵۰۴۹۰۱ازطریقیکیازخطوطتحتمالکیت،به
استعالمتعدادخطوطثبتشدهبهنامخوداقدامکنند.

کاهش6درصدی آمار طالق و افزایش ازدواج در ۶ماه نخست امسال
سخنگویثبتاحوالکشورازکاهشبیشاز ۶درصدی
طالق در سراسر کشور در شش ماه نخست امسال خبر
داد.ابوترابی  گفت:درششماهنخستامسال ۴۸هزار
و ۲۸۷واقعهطالق ثبت شده استکهدرمقایسهبا مدت
مشابهپارسالبهمیزان ۵۱هزارو ۵۱۴واقعه 6.3،درصد
کاهشثبتطالقدرکشورداشتهایم.ویبهخبرگزاری
صداوسیما گفت :نسبت طالق در استانها متفاوت
اســت ،اما چنان چه بخواهیم عدد دقیق طالق در هر
نقطهازکشوررابررسیکنیمنیازمندبازهزمانیپنجساله
هستیم،زیراگاهیدریکشهرستانطالقثبتمیشود
واحتمالداردمراجعهکنندهازشهرستانهایمجاوربه

دفترخانههای ثبت طالق رفته است.ابوترابی گفت :در
برخیاستانهاهمشرایطبههمینترتیباستوبرخی
ازخانوادههابهدالیلینمیخواهندطالقدرشهرستان
محلسکونتشانثبتشودبنابراینبهاستانهایمجاور
محلزندگیخودمیروندتاواقعهطالقدردفترخانههای
آن جا ثبت شــود.وی افــزود :بررسی پنج ساله طالق به
صورت نقطهای مشخص میکند که این واقعه در کدام
استانها و شهرها کاهش یا افزایش بیشتر داشته است.
سخنگوی ثبت احوال کشور گفت :امسال  ۱۹۱هزار و
 ۲۶۷واقعهازدواجدرششماهاولامسالدرسامانهثبت
شدهکهنسبتبهپارسالافزایشداشتهاست.

صادرات ۶۰۰میلیوندالریمحصوالتمرتبطباحوزهگیاهاندارویی
حاجیان  -دبیر ستاد توسعه علوم و فناوری گیاهان
دارویی و طب سنتی معاونت علمی و فناوری ریاست
جمهوری با اشاره به فعالیت  170شرکت دانش بنیان
در حوزه گیاهان دارویی وطب سنتی در کشور گفت :
این شرکت ها تا کنون با تولید محصوالت متنوع موفق
به صــادرات  ۶۰۰میلیون دالری در حوزه گیاهان
دارویی شده اند .
محمد حسن عصاره در گفت و گو با خراسان با بیان
ایــن کــه شرکت هــای دانــش بنیان حــوزه گیاهان
دارویــی توانسته انــد بخشی از بــازار داخلی وبــازار
های بین المللی را به دست آورند ،افزود  :هم اینک
محصوالت مختلفی در زمینه های دارویــی ،عطر،
طعم دهنده ها ؛ مکمل ،چاشنی ها ،ادویه جات ،لوازم
آرایشی و بهداشتی ،شیرین کننده ها ،حشره کش ها،
آفت کش ها و  ...توسط این شرکت ها ایجاد شده است  

که این محصوالت عالوه بر بازار داخلی ؛ به بازار های
جهانی نیز عرضه می شود .براین اساس طبق برآورد
ها ؛ کل میزان صادرات گیاهان دارویی ۶۰۰میلیون
دالر است در حالی که در سال  ۹۳این رقم بسیار
کمتر ،شاید حدود شش میلیون دالر بوده همچنین
هم اکنون  ۱۷۰شرکت دانش بنیان و خالق در حوزه
گیاهان دارویی وجود دارد که این تعداد در سال ۹۲
صفر بوده است.عصاره همچنین تاکید کرد  :عالوه
براین  ۵۵۱شرکت خصوصی در این زمینه فعالیت
می کنند که هنوز به مرحله دانــش بنیانی نرسیده
اند؛ تعداد شرکت های خصوصی در سال ۲۰۰ ،۹۱
عدد بود.عصاره با اشــاره به اهمیت صنعت گیاهان
دارویی گفت :صد در صد این صنعت می تواند راهکار
موثری برای شکوفایی اقتصادی در شرایط نامناسب
اقتصادی کشور و اعمال تحریم ها باشد.
CMYK

